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Kis Károly neve összeforrt a futballéval, és számunkra, paksiak számára a PFC-vel.
De, hogy mi van a focin túl, arról vajmi keveset tudunk. Ezért gondoltuk, hogy megmutatjuk olvasóinknak az immár MVM Paks néven működő paksi klub vezetőedzőjének másik arcát. Törekvésünk, hogy elsősorban ne a labdarúgásról essen szó, szinte hiábavalónak bizonyult.
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Írásunk a 12-13. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Már szerelik a digitális táblákat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írta ki pályázatát az Új
Széchenyi Tervben, amelyben
a paksi önkormányzat sikeresen pályázott oktatási intézményei informatikai eszköztárának fejlesztésére. A mintegy
65 millió forintos támogatással
a Bezerédj Általános Iskola és
Diákotthon, a Deák Ferenc Általános Iskola, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, valamint a Vak Bottyán Gimnázium számítógépparkja bővül.
– A támogatási összeg nagy részét eszközvásárlásra fordítja
az önkormányzat: 46 számító-

gépet, 48 darab úgynevezett
tantermi csomagot, amely digitális táblából, a hozzá tartozó
projektorból és laptopból áll,
illetve kiegészítő számítástechnikai eszközöket szereztünk
be. Ez utóbbiak között a sajátos nevelési igényű gyermekek
oktatását szolgáló csomagok is
találhatók – tájékoztatott
Péterné Iker Ivett. A pályázati
forrás emellett lehetőséget biztosít képzésre is, ennek során
az eszközök alkalmazását sajátíthatják el a pedagógusok –
tette hozzá az önkormányzat
oktatási és kulturális csoportjának vezetője.
A számítástechnikai berendezéseket és kiegészítőket, figyelembe véve a pályázati előírásokat, az iskolai gyermeklétszámok, valamint az intézmények
igényei és jelenlegi informatikai
eszközparkjának
fejlettsége
alapján osztja szét az önkor-

Fotó: Kövi Gergő

Jelentősen bővül az önkormányzati fenntartású iskolák
informatikai eszköztára az
Új Széchenyi Terv pályázati
támogatásának köszönhetően. A fejlesztés megvalósításához közel 65 millió forintot
nyert a paksi önkormányzat.

mányzat. A digitális táblák felszerelése a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában már elkezdődött. Till Józsefné, az intézmény igazgatója a projektnyitó
rendezvényen elmondta: az interaktív tábla alkalmazása igen jó
lehetőséget biztosít a pedagógusok számára a tanórák tudatos
tervezésére és a diákok együttműködési képességének fejlesz-

tésére, a tanulók számára pedig
megkönnyíti a tananyag elsajátítását, ugyanis a XXI. század
gyermekei az információk zömét vizuális úton sajátítják el.
Az eszközök üzembe helyezése
hamarosan befejeződik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
németkéri és pusztahencsei tagintézményeiben.
Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Bankkártyával az okmányirodában

Hamarosan bankkártyával
is fizethetünk az okmányirodában. Az országos fejlesztés célja az ügyintézés
kényelmesebbé, egyszerűbbé és gyorsabbá tétele.
A díjfizetésre eddig csak csekken volt lehetőség, a postai befizetést igazoló szelvény birtokában kezdődhetett el az ügyintézés az okmányirodákban.
Két éve indította el a kormány
azt a fejlesztést, amelynek köszönhetően már a helyszínen,
bankkártyával is kiegyenlíthe-

tik az illeték- és igazgatási díjakat az ügyfelek. Tolna megyében már elindult a próbaüzem, a paksi okmányirodában
hamarosan hat terminálon történhet a díjfizetés. Így jelentősen csökken az ügyintézési
idő, gyorsabbá, egyszerűbbé
válik az okmányirodai ügykezelés. Ehhez az ügyfelek is
hozzájárulhatnak, ha kihasználják az időpontfoglalás lehetőségét. A tapasztalatok szerint
nagyon sokan a pénteki, piaci
napon szeretnék a hivatalos
ügyeiket is elintézni, előfor-

dult, hogy majd’ másfélszázan
érkeztek az okmányirodába.
Ekkora ügyfélforgalmat nem
lehet gördülékenyen kezelni,
ezért arra kérik az állampolgárokat, hogy használják ki az
időpontfoglalás lehetőségét,
ekképp nemcsak kényelmesebben, hanem jóval gyorsabban
is elintézhetik a személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői
engedéllyel, vállalkozásokkal

vagy éppen a gépjárművekkel
kapcsolatos ügyeiket. Az időpontfoglalásra személyesen és
telefonon keresztül is lehetőség van az okmányirodában. A
75/519-650-es vagy az 519651-es telefonszámokon hétfőtől csütörtökig 7 és 16.30 között, pénteken pedig reggel 7től 14 óráig kérhetnek ügyintézési időpontot.
-dal-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. július 22.
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Sudár, Tücsök, Fényes, Kis, Régi, Harangláb, Patak és Határ.
Ezek paksi, egészen pontosan
csámpai utcanevek. Vadonatújak, merthogy a képviselő-testület a múlt év decemberében
döntött úgy, hogy elkereszteli a
településrész utcáit. Az elnevezéseket illetően kikérték a legérintettebbek, azaz a Csámpán
élők véleményét. Feil József
részönkormányzati képviselő
beszámolt róla, hogy lakossági
fórumon terjesztették elő a javaslatokat, amelyek kiválasztásánál sok szempontot figyelembe vettek. Alkalmazkodva a településrész jellegéhez, csak
pusztai elnevezések jöhettek
szóba, illetve az is szempont
volt, hogy Pakson és annak külső városrészein használt utcaneveket nem választhattak. Feil
József elárulta, hogy ezek után
sem a véletlen vagy a fantázia
segített a döntésben, minden

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elkeresztelték a csámpai utcákat

esetben kerestek valamilyen
támpontot, történetet, jellegzetességet, s ehhez kötődő elnevezést választottak. A település
egyetlen égbe nyúló jegenyéjéről kapta nevét a Sudár utca. A
Fényes elnevezés annak köszönhető, hogy nemrégiben
még semmilyen közvilágítás
nem volt ezen a soron, ma pedig
már minden oszlopon lámpa
van. Az az utca, ami a határba,
azaz mezőgazdasági területre

Kerékpárúton
kerekezhetünk
majd Csámpáig
Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület június utolsó
szerdáján. A grémium nyolc
napirendi pontot tárgyalt, melyek közül a legfontosabb a
Paks és Csámpa között épülő
kerékpárút kialakításának előkészületeiről szóló tétel volt.
Köztudott, hogy a városvezetés régi tervei között szerepel
az említett műút megépítése. A
lakótelep és a hatos út közötti
szakasz már korábban elkészült. A mostani, összesen 4,5
kilométeres rész 1,5 kilométer
belterületi és 3 kilométeres
külterületi szakaszból áll.
– A mai nap a képviselő-testület arról döntött, hogy beadjuk a pályázatot a külterületi
szakasz megépítésére. Remé-

nyeink szerint még az idén elkezdődhet a közbeszerzési eljárás és a jövő évben megépülhet a kerékpárút a hozzá tartozó területre eső kerékpártárolókkal együtt – mondta el Hajdú János polgármester. A külterületi szakaszra a Környezetvédelmi Minisztériumtól, míg
az ezt követő belterületi részre
a Dél-Dunántúli Regionális
Operatív Program pályázatán
remél 100%-os támogatást az
önkormányzat. A beruházás
összértéke nagyságrendileg
meghaladja a 100 millió forintot. Hajdú János elmondta, eddig 40 millió forintba került a
6-os főút mellett az érintett területek megvásárlása.
Faller Gábor

rúg, a Határ nevet kapta, az,
amelyik végén tücsökzenétől
hangos rét van, Tücsök lett. Az
utcában lévő „objektumok”
alapján született a Harangláb és
a Patak elnevezés, míg a főút
korábbi nyomvonalán, azaz a
régi hatos mentén sorakozó házak ezentúl a Régi utcát alkotják. A Kis utca – mondta végül
Feil József – ahogy a neve is jelzi, a város legrövidebb utcája,
csupán két ház van benne.

Az új nevek bevezetése miatt
a csámpai állandó lakosok címe változik, amit okmányaikban is át kell vezetni. Az okmányiroda az ügyintézés megkönnyítése érdekében kihelyezett ülést tartott a közösségi
házban. Kardos Zoltánné ennek kapcsán elmondta, hogy
költséget nem jelent a címváltozás, csak némi procedúrát, a
többi okiratot ugyanis csak az
irodában tudják kicserélni. A
névváltozással kapcsolatban
elmondta, hogy mindenkinek
volt lehetősége véleményt
mondani, sőt szavaztak is a javaslatokról. Neki tetszik az,
hogy most már nem csak számokkal jelölik a házakat, hanem vannak utcanevek is, az
viszont kicsit elszomorítja,
hogy ezentúl nem az szerepel a
lakcímében, hogy Csámpán él,
hanem az, hogy Pakson, a Sudár utcában.
Vida Tünde
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Pongrácz Sándor-díj Feil Józsefnének

– Felemelő érzés és nagy megtiszteltetés ez a díj, amely méltó elismerése munkámnak, hálás vagyok érte – Így öntötte
szavakba Feil Józsefné, a Városi Rendelőintézet laboraszszisztense a benne kavargó
gondolatokat azon a napon,
amikor átvette a város kitüntetését, az egészségügyi dolgozók elismerésére alapított
Pongrácz Sándor-díjat. Egy
ilyen pillanatban lepereg az
ember előtt az addig bejárt
szakmai életút, amely Katalin
esetében közel negyven tevékeny, élményekben és változásokban gazdag esztendőt jelent,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hitvallása, hogy az elesett
embernek a szeretet és törődés már fél gyógyulás. Ennek szellemében dolgozik
majd’ negyven éve Feil
Józsefné, a Városi Rendelőintézet laborasszisztense,
akinek munkáját Pongrácz
Sándor-díjjal ismerte el a
város. A kitüntetést az
egészségügyben dolgozók
tiszteletére rendezett városi
Semmelweis-napon adta át
Hajdú János polgármester.
annak minden szépségével és
nehézségével. Az egészségügyi
szakközépiskolát elvégezve általános asszisztensi és gyermekgondozói
végzettséget
szerzett, és az akkori paksi bölcsődében kezdett dolgozni, ám
maga sem tudja, hogy miért, a
szíve afelé húzta, hogy laboros
legyen. A bölcsődei kitérő
után, 1973 áprilisában beteljesült az álma, hiszen az akkori
rendelőintézetben
folytatta
munkáját a vágyott helyen: a
laboratóriumban. Pályája kezdetén még oldatokat készítettek, rezsón főzték a mintákat, a
nap végén tűket mostak az ak-

Tulajdoni lap
az internetről
Otthonról is elérhetőek már az
interneten keresztül a földhivatali adatok, közöttük az ingatlanok tulajdoni lapja is. Az új
elektronikus adatszolgáltatás a
www.foldhivatal.hu internetcímen vehető igénybe. A tulajdonilap-adatokat már 11 éve számítógépen kezelik a földhivatalok, és 2007 óta az ország teljes
területének digitális ingatlannyilvántartási térképei elérhetők
elektronikus formában. A rendszert 2003 óta közjegyzők, bankok, önkormányzatok, nyomozóhatóságok, közigazgatási intézmények is elérhetik. A június
végén lezárult, az e-közigazga-

tás szélesítését célzó fejlesztésnek köszönhetően a földhivatalok ingatlannyilvántartása mindenki számára elérhetővé vált. A
nap 24 órájában, ügyfélkapu-regisztrációval, bankkártyás elektronikus fizetéssel vehetők
igénybe a szolgáltatások, a tulajdoni lap első része – havonta 20
darab – ingyenesen is lehívható.
Az e-hiteles tulajdonilap-másolat ára 3600, a nem hiteles tulajdoni lapé 1000 forint. Az ingatlan azonosítása helyrajzi szám
alapján a leggyorsabb, de a térképi és az ingatlan címe szerinti
keresésre is van lehetőség.
Dallos Szilvia

kor korszerűnek számító rendelőintézetben, ami ma már a gépek, az egyszer használatos
eszközök, a gyárilag készített
oldatok világában távoli emlék.
A mai Városi Rendelőintézetben csodálatos körülmények
között, modern felszereléssel
végezhetik munkájukat, amely
igen szerteágazó, munkatársaival havonkénti váltásban látják
el a különböző feladatokat,
mondja Katalin. Ahogy a méltatásban elhangzott, a körülmények változtak, a betegek nem.
A páciensek ma is jó szóra,
megértésre, emberségre vágynak. Néhány barátságos, biztató szó, megnyugtató simogatás
mindennél többet érhet. Feil
Józsefné tudja ezt, mindenkihez van egy jó szava, és még a
gyerekek is szívesen beülnek
hozzá vérvételre, hiszen egy
röpke kedves párbeszéd alatt
már le is zajlik a félelmetesnek
hitt tűszúrás, és megnyugtató
gyermeksóhaj nyugtázza, hogy
nem is fájt annyira.
Katalin hálás a sorsnak, hogy
erre a pályára rendelte, amely
számára nem munka, hanem
hivatás, és ahonnan soha nem

vágyott máshová. Ma is meghatódva gondol szülei áldozatvállalására, hogy akkoriban
megadták neki a lehetőséget a
tanulásra, és ezzel álma beteljesítésére, amelyet négy évtizedes betöltött szolgálat után,
tervei szerint a pihenés évei
követnek majd, amit családja
is vár, kiváltképpen az unokák.
A kitüntetett a Pongrácz Sándor-díjat Hajdú János polgármestertől vette át, aki ünnepi
beszédében megköszönte az
ágazatban dolgozók áldozatos
munkáját, és hangsúlyozta,
hogy a város lehetőségeihez
mérten továbbra is részt vállal a
megelőzés és gyógyítás feltételeinek biztosításában. Kiemelte, nagy öröm, hogy az 1999ben alapított elismerésre idén
minden eddiginél több, összesen hét jelölés érkezett asszisztensekre, orvosi munkát segítőkre, orvosra és védőnőre egyaránt, esetenként igen magas
számú ajánlóval, ami emeli a
kitüntetés rangját, és ami talán
ennél is fontosabb: egymásra
figyelést, egymás felé fordulást, önzetlen, jó munkatársi
kapcsolatot jelez.
-gyöngy-

Közmunkások
is irtják
a parlagfüvet
Közfoglalkoztatási programot indított a Nemzetgazdasági Minisztérium: a Parlagfű elleni védelem elnevezésű meghívásos
pályázaton mintegy 50 kistérség
vehetett részt – közte a paksi is. A
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 8 millió forint támogatást
nyert el, ez 45 regisztrált álláskereső, illetve bérpótló juttatásra jogosult foglalkoztatását teszi lehetővé július 1-jétől augusztus 31ig. A közmunkások napi 6 órában a kistérség 9 településén irtják majd a parlagfüvet.

A program keretében kerül sor
a települési akciónapokra a
parlagfű elleni védelem jegyében. Július 9-én, lapunk megjelenése után a kistérség településein lakossági tájékoztatók
zajlanak a parlagfű elleni védelem fontosságáról, majd családok, csoportok részvételével
kezdetét veszi a parlagfű-gyűjtési akció. Leadják az összegyűjtött parlagfüvet az önkormányzatoknál, a legtöbbet
gyűjtőket ajándékutalványokkal jutalmazzák.
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Dunakömlődre
is átívelt
a Duna-híd
Negyven évvel ezelőtt még Duna-menti Folklórfesztivál néven
kezdődött két megye, Tolna és
Bács-Kiskun kezdeményezése,
melyen lehetőség nyílott az
egyes települések bemutatkozására, mindenki megismerhette a
táncaikat, zenéiket, művészetüket, gasztronómiájukat. A szervezők azóta szétváltak, és egymástól függetlenül rendezik a
folklórfesztiválokat. Tolna megye a régió három Duna-hídjáról nevezte el a programsorozatot, mely szimbolikus jelentést
is tartalmaz.
– Mi, Tolna megyében azt
tartjuk fontosnak, hogy faluról
falura, kisvárosról kisvárosra
járva mindenhol családias, társasági, vidám hangulatot teremtsünk, aminek aztán az esti műsorban része a folklór is –
fogalmazott dr. Say István, a
Duna-híd
Folklórfesztivál
igazgatója. A sorozat június
22-én Bölcskén kezdődött az
erős emberek és a néptánccsoportok virtusvetélkedőjével a
középpontban, majd Bátaszéken,
Dunaföldváron,
Madocsán, Bogyiszlón, Szek-

szárdon és Dunakömlődön
folytatódott. A paksi településrészen Kulturális sokszínűség – európai érték címmel nemzetközi konferencia
zajlott. Az egyik előadó
Heinek Ottó volt. – A hagyományok ápolásával viszonylag
jól, a nyelv megőrzésével viszont annál rosszabbul állunk.
Oka a nyelvvesztés, ami a magyarországi németeket is érintette, valamint a nem túl jól
működő oktatási intézményi
hálózat. A heti öt órás nemzetiségi nyelvoktatásnak sem
anyagi, sem személyi feltételei
nem állnak rendelkezésre. A
jövőben ezt a nyelvi identitást
mindenképp erősíteni kell –
mondta el a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának elnöke. A különböző rendezvényeken mindenhol családias, baráti légkör
uralkodott. A Tolna megyei
csoportokon kívül litván, macedón és román vendégegyüttesek produkciói is emelték az idei Duna-híd Folklórfesztivál színvonalát.
Faller Gábor
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Ipari park:
újabb alapkőletétel

Fotó: Kövi Gergő
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Bővíti telephelyét az ipari robottechnológiával foglalkozó,
paksi székhelyű Robolution
Kft., a cég új üzemcsarnokának
alapkőletétele a napokban zajlott az ipari parkban. A vállalkozás 2005-ben alakult kanadai
mintára, és ipari robottechnológiával foglalkozik, ami kuriózumnak számított az elmúlt évtized közepén, hiszen csak
nagy, multinacionális üzemekben folyt hasonló munka.
Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően az új üzemben mintegy 700 négyzetméter hasznos
alapterületen folyik majd a munka. A kétszintes épületben a robotok mellett lakatos- és forgácsolóműhely, raktár, irodák és
rekreációs tér is található majd. A
pályázaton egyébként a 60 millió
forintos beruházás 40%-át nyerte

el a cég. Az ügyvezető, Kasó Tibor (képünkön jobbra) bízik benne, hogy az új üzem nagyobb volumenű munkákat hoz, amelyekhez több munkaerőt alkalmaznak. – Mindez azonban csak
másodlagos – tette hozzá –, a fő
cél a vállalkozás fejlesztése.
A Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője, Sztruhár Sándor (képünkön balra) kifejtette: kezd beérni
az elmúlt 2-3 év munkájának
gyümölcse, a mostani alapkőletétel már a harmadik volt ebben
az esztendőben, és további befektetőkre is számítanak. – A
Robolution Kft. ipari parkba települése a széles körű pályázati
rendszernek is köszönhető – fogalmazott Sztruhár Sándor, majd
hozzátette: – Amit lehet, azt az
ipari park hozzátesz, legyen az
tudás, türelem, bizalom. -faller-

A biztonságot szolgálja a nyaralókártya
Tavaly vezette be a nyaralókártya-rendszert a Paksi Rendőrkapitányság a településen.
2010-ben még csekély volt
iránta az érdeklődés, pedig
rendkívül hasznos lehet, ha a
nyaralás végén ugyanúgy találjuk otthonunkat, mint ahogy
azt korábban elhagytuk.
– A bejelentőlap a rendőrkapitányságon tölthető ki. Aki
hosszabb időre elutazik nyaralni, üzleti útra vagy bármely
más okból, annak ingatlanát bizonyos időközönként ellenőrzik, különös tekintettel a nyí-

lászárókat, illetve a porta környékét – mondta el Heisler Judit, a kapitányság sajtóreferense. A rendőrség a polgárőrséggel közösen szervezi a járőrszolgálatot, így naponta többször ellenőrizhetik a paksi ingatlanokat. A bejelentőlap mellett egy vagyonleltár-nyilatkozatot is kitölthetnek a kérvényezők a helyi kapitányságon.
A betörések száma nem nő a
nyár időszakban, de a besurranó tolvajok mindig éberek, így
érdemes figyelni a lakóházak
nyílászáróira.

A diákok június közepe óta vakációznak, strandra, nyári táborokba járnak. Többen közülük
kerékpárra, robogóra pattannak,
így nagyobb a balesetveszély az
év ezen időszakában.
– Ha a szülők útnak indítják a
gyermekeket, mindenképpen
hívják fel a figyelmüket a közlekedési szabályok betartására.
A városban sokfelé található
kerékpárút, érdemes ezen közlekedniük a fiataloknak. Az
autósoktól elsősorban türelmet
kérünk, hiszen a táborokba is
sokan kétkerekűn jutnak el, és

ha csoportosan közlekednek,
egy-egy csomóponton hoszszabb ideig tarthat az áthaladásuk – tette hozzá a rendőrség
munkatársa. A közlekedők
közt vannak olyanok is, akik
kevésbé biztonságosan haladnak, ezért érdemes nagyobb ívben kerülni a csoportokat. A
rendőrség illetékesei arra is kérik a fiatalokat, hogy a strandra
lehetőleg minél kevesebb értéket vigyenek magukkal, és fokozottan ügyeljenek a mobiltelefonokra, ruházatra, ékszerekre, készpénzre.
efgé
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Atomerőmű

Évi ötszázmillió térségfejlesztésre
Mind az önkormányzatok,
mind a cégek pályázhatnak támogatott uniós programok önerejére. Továbbra is kiemelt
cél, hogy az atomerőmű az alapítvány által elősegítse a vállalkozások fejlesztése mellett új
munkahelyek létrehozását.
Kihasználva az alkalmat,
hogy az atomerőmű környezetében fekvő települések vezetőinek zöme részt vett az ülésen,
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója beszélt a célzott biztonsági felülvizsgálatról, közismert nevén
stressztesztről is.
Azt mondta, úgy gondolja,
hogy a nukleáris technológia már
bizonyította biztonságos mivoltát, egy szinte példátlan nagyságú természeti katasztrófa miatt
nem szabad lemondani róla, de a

tanulságokat le kell vonni. Éppen
ezt célozza a célzott felülvizsgálat, melynek során arra keresnek
választ, hogy mekkora az úgynevezett kulcsesemények, például
extrém időjárási körülmény,
földrengés előfordulási lehetősége, milyen okok vezethetnek az
ilyen eseményekhez, milyen módon lehet azokat megelőzni, elhárítani, s amennyiben ez nem
sikerülne, hogyan lehet a következményeket kezelni.
Mi úgy gondoljuk, hogy teljesíthetőek lesznek a követelmények, a paksi atomerőműnek
minden szempontból kellő tartalékai vannak, mondta Hamvas István. Felvázolta az elmúlt
években végrehajtott biztonságnövelő intézkedéseket, és
arról is beszélt, hogy vannak
súlyosbaleset-kezelési prog-

ramjai is az atomerőműnek, de
most újra elemzéseket végeznek, hogy feltárják, szükség
van-e további intézkedésekre
ahhoz, hogy kezelni tudjanak
például olyan helyzetet, amikor
a teljes villamos táplálást elveszítik, megolvad a reaktorban
lévő fűtőanyag, vagy nem tudják a reaktorhűtést biztosítani.
A felülvizsgálat előrehaladásáról folyamatosan jelentést készítenek az Országos Atomenergia Hivatalnak, és a mostanihoz
hasonló módon a közvéleményt
is tájékoztatni fogják. Az atomerőműnek a végleges jelentést
október 31-ig kell benyújtania a
nukleáris hatóság számára,
mondta Hamvas István hozzáfűzve, hogy minden felülvizsgálattal kapcsolatos adatot nyilvánosságra hoznak. Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula

Új térségfejlesztési alapítványt
hozott létre a Paksi Atomerőmű Zrt. A Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány
kuratóriuma az Erzsébet Nagy
Szállodában tartotta alakuló
ülését, amelyre annak a Paks,
Kalocsa és Szekszárd környéki
negyvenegy településnek a
polgármestereit is meghívták,
amelyek pályázati úton részesülhetnek abból az évi ötszázmillió forintból, amelyet az
atomerőmű az alapítványnak
juttat.
A kuratórium elnöke Hamvas
István, a paksi atomerőmű vezérigazgatója. Tagjai: Felkai
György, dr. Kereki Ferenc, dr.
Rappai Gábor és dr. Szmola J.
Ernő tegnap nyilvános ülésen
elfogadták a szervezet alapdokumentumait, és arról is döntöttek, hogy idén egyszer, a következő években kétszer lehet
pályázni. A mostani határidő
augusztus 31.
Az alapítvány működési területe a paksi és kalocsai kistérség mellett a szekszárdi kistérség Paks felé eső, északi része,
összesen negyvenegy település.
Ezek önkormányzatai, az érintett megyei önkormányzatok,
valamint gazdálkodó szervezetek juthatnak vissza nem térítendő forráshoz térségfejlesztésre, életminőség-emelésre,
munkahelyteremtésre.

Elmaradt a sztrájk az erőműben
Mégsem volt sztrájk, így
nem terhelték vissza a blokkokat június 29-én a paksi
atomerőműben. A döntést az
ágazati sztrájkbizottság hozta
meg, miután a kormányzat
kijelölte az illetékeseket az
egyeztetéshez, mondta el
Lőrincz László, a Padosz elnöke. A döntés az egész ágazatot, illetve a villamosenergia-iparral „szövetségre lépett” bányászatot érinti, és

határozatlan időre szól azzal
a közös kijelentéssel, hogy
amennyiben az egyeztetések
nem haladnak, és a tárgyalók
úgy ítélik meg, élnek a nyomásgyakorlásnak ezzel az
eszközével – szögezte le
Lőrincz László hozzáfűzve,
hogy alapvetően nem sztrájkolni, hanem tárgyalni és
megállapodni szeretnének.
Elmondta, hogy az ágazati
szinten született állásfoglalás

után a munkáltatót tájékoztatták, az egyeztető bizottság
munkáját szüneteltetik, de a
helyi sztrájkbizottságok nem
bomlanak fel.
A szakszervezeti vezető azt
hangsúlyozta, hogy mind a
korengedmény, mind a korkedvezmény terén az eddig
megszerzett jogosultságokat
fenn szeretnék tartani, illetve
a továbbiakban olyan szabályozás létrehozását elérni,

amiben az érdekeik megjelennek. Tudni kell, tette hozzá, hogy ezek foglalkoztatáspolitikai eszközök is egyben,
és a korengedmény az ágazati kollektív szerződés része.
– Sem a korengedmény, sem
a kedvezmény nem terheli
meg az állam kasszáját,
mindkettő esetében a munkáltató kifizeti a költségvetés
számára a vele járó költségeket, hangsúlyozta.
-vt-
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HIRDETMÉNY
Paks Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatai elvégzésére!
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap. A virágpor legnagyobb tömegben július végén és augusztus hónapban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követően pedig
a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerűbb
módja a havonta legalább 2-3 alkalommal történő kaszálás. A művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
A parlagfű veszélyes gyomnak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés!
Irtása az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján a földhasználó, az ingatlanhasználó
és a termelő kötelezettsége a saját területén!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közegészségügyi problémákat okozó gyomnövények, különösen a parlagfű irtását az
ingatlanhoz tartozó területeken a saját és a lakosság egészségének érdekében irtani szíveskedjenek!
Június 30. után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete hiányában is haladéktalanul el kell végezni a közérdekű hatósági védekezést (kényszervégrehajtás).
A védekezés alkotmányos alapjogokat is érint, így a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt
ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A kényszerkaszálás teljes költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően tízezer
forint is lehet hektáronként. A megtérítendő költség nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amit 15.000 és 15 millió Ft közötti
összegben az eljárás költségén felül szabnak ki. A költségek meg nem fizetése esetén azok – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerint – adók módjára behajthatóak.
Együttműködésüket köszönjük!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYE
VIS MAIOR KÁROK
A 2010. május-júniusában tomboló viharok és a jóval átlag feletti csapadékmennyiség elhúzódó hatásaként 2011-ben, így napjainkban is jelentős károk keletkeztek a magánszemélyek tulajdonában. A nehéz helyzetbe került tulajdonosok számára az önkormányzat a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről szóló 18/2010.
(VII.16.) önkormányzati rendelet megalkotásával kívánt segítséget nyújtani. A rendelet célja az előre nem látható, a lakosság jelentős részét érintő, nem egyedileg bekövetkező természeti, vagy más károkból (a továbbiakban: vis maior) adódó esetek védekezési és helyreállítási kiadásainak részbeni támogatása, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével. Ehhez az önkormányzat Vis Maior Alapot képzett mind a 2010., mind a 2011. évi költségvetésben. Az alap felhasználásának feltétele a rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az, hogy a képviselő-testület a károkat előidéző eseményt vis maior eseménynek nyilvánítsa. Ez a 77/2010. július 14. Kt. számú határozatban megtörtént.
A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 28 kérelmet terjesztettek elő. Ebből 9 kérelem elutasításra került, 19 kérelem bizonyult megalapozottnak. 10 fő támogatásban, 9 fő segélyben részesült. Összesen 2 millió 637 ezer Ft került kiutalásra 2010-ben.
Minden kedvezményezett a rendeletben meghatározott módon elszámolt az önkormányzat által nyújtott pénzösszeggel, a támogatást a károk elhárításához használták fel.
A 2010. május-júniusi esőzések óta a képviselő-testület nem állapított meg újabb vis maior eseményt, az alapot azonban a 2011.
évi költségvetésében is megképezte. A rendelet alapján továbbra is a 2010. május-júniusi esőzések miatt keletkezett károkra lehet
támogatási igényt benyújtani a kár bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán,
ahol megvizsgálják a kérelmét, majd a hivatal munkatársai a helyszínen megvizsgálják az esetet és a polgármester által létrehozott
bizottság dönt a kérelmekről.
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gyakorolni – húzta alá Bőhm Péter hozzátéve, hogy náluk fő szempont, hogy kiérjenek a kárhelyre épségben és időben. Eddig
még nem történt baleset vonuláskor, de
nemcsak munkatársai, hanem a segítségre
várók miatt is fontos, hogy célba érjenek.

A tököli tréning, amelyen minden gépkocsivezetőnek részt kell vennie, ebben segít. Itt megismerhetik a gépkocsi viselkedését, s azt is, hogy ők maguk miként reagálnak váratlan helyzetekre, s annak milyen következményei vannak. Arra is lehetőség van, hogy addig ismételjék a helyes mozdulatsort, amíg az rutinná nem
válik. A pályán lehet büntetlenül virtuskodni is, ami végeredményben e célok elérését szolgálja.
Székely Gyula nem kímélte a tréningre érkezetteket, gyakorlott szemmel kiszúrta a legkisebb bakit is, ami szigorú
dorgálást vont maga után. Az instruktor
azonnal mondta, mutatta a helyes magatartást, legyen az a vezetés közbeni testtartás, megfelelő kormányfogás. Szigorúsága nem véletlen, hiszen – mint szlogenje is szól – célja az, hogy a maga
eszközeivel segítsen abban, hogy az
utakon senki ne haljon meg értelmetlenül. A tűzoltók esetében még egy fontos
érv szólt a gépkocsivezetők jó teljesítménye mellett: az Atomix Kft.-nél működő teljesítményértékelési rendszer lényege ugyanis az, hogy a felkészültség
szoros összefüggésben van a bérekkel.
Náluk tehát zsebre is megy az, hogy képességeiket, tudásukat folyamatosan
csiszolják.
Vida Tünde

A Főnix vigyázza a tűzoltókat

Fotó: Molnár Gyula

Hány méter kell ahhoz, hogy egy 100
km/h-val haladó autó megálljon? Hogyan
fékez egy autóvezető, ha hirtelen megáll
az előtte haladó kocsisor? Mit kell tenni,
ha egy autó fara kitör a jeges úton? Ilyen
és ehhez hasonló kérdésekkel bombázta
Székely Gyula instruktor az atomerőmű
tűzoltóit a tököli repülőtéren kialakított
vezetéstechnikai központban. A hazánk
útjain vezető sofőrök többsége rutinból
vezet, és már nem emlékszik, vagy tán’
nem is tudja mindezt. Székely Gyula éppen ezért hozta létre a már említett központot, hogy ott gyakorló vezetők számára tartson közepes és nagy sebességű tréningeket, ahol megtapasztalhatják, hogyan viselkedik az autó száraz, vizes,
esetleg jeges, havas úton például akkor,
ha vészfékeznek, sőt ha eközben még a
kormányt is eltekerik.
Ezt az utakon nincs mód kipróbálni, fogalmazott Bőhm Péter parancsnok. Azt is
elárulta, hogy Tökölre ugyan csak tavaly
óta járnak tréningezni, de a gépkocsivezetők továbbképzésének már tízéves múltja
van. Azóta jár hozzájuk évente kétszer hivatásos oktató, aki segít a KRESZ felidézésében, a módosítások megismerésében,
sőt a rutinpályán és a városi forgalomban a
gyakorlati tudnivalókat is felfrissítik. – Nálunk nagyon rövidek a vonulási távolságok, kevés lehetőség van éles helyzetben

Fotó: Kövi Gergő

Reptéren tesztelték reflexeiket

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Egyesületének Pakson tartott szakmai napján mutatták be azt a mobil vezetésirányítási pontot, amelyet az Atomerőmű Tűzoltóság fejlesztett ki az elmúlt évek során. A berendezés, amely tulajdonképpen egy tűzoltóautóra telepített számítógépes rendszer, a
káresetek felszámolásának helyszíni irányítására szolgál.
A fejlesztés célja az volt, hogy a káreset helyszínén a mentést vezető szakember a lehető legtöbb információhoz jusson
a gyors és jó döntéshez. Eleinte többféle alkalmazást használtak, ami időigényes és bonyolult volt, ezért tavaly megbíztak egy szoftverfejlesztőt, Noskó Zsoltot, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes tisztjét, hogy
gyúrja össze ezeket. Így született meg a Főnix program,
amely hozzáférhetővé teszi többek között az épületek alapés helyszínrajzát, jogszabályokat, térképeket, veszélyes
anyagokra jellemző tulajdonságokat, előírásokat; nyomon
követi a beavatkozásban résztvevőket. Schreiner István műszaki mentési vezető azt mondta, a tesztelés során jó tapasztalatokat szereztek, véleményük szerint a mobil vezetésirányítási pont gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a beavatkozásokat.
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Tíz éve jött létre az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány, mert a törvényi változások miatt vállalati
iskolaként nem működhetett
tovább az Energetikai Szakközépiskola. A kuratórium
első elnöke Hamvas István
volt, őt dr. Kiss Mihály, majd
Horváth Miklós követte. Ő
kötötte meg azt a tartós adományozási szerződést, amely
ma is – 2013-ig – keretet ad a
Paksi Atomerőmű Zrt. és az
intézmény kapcsolatának. Jelenleg Mittler István áll a kuratórium élén, aki eredetileg
maga is pedagógus, csakúgy
mint Horváthné Szűcs Marianna, az ügyvivő szervezet
maroknyi csapatának szervezője, aki elmondta, hogy a diákokért dolgozni örömet jelent számukra. Legfontosabb
feladatuk ugyanis biztosítani
a megfelelő körülményeket
az oktatáshoz. Munkájuk
sokrétű, az épületek fenntartásától a vállalkozói tevékenységen át az ösztöndíjak
biztosításáig. Példaként említette, hogy az alapítvány feladata a kollégium és a sportcsarnok szabad kapacitásának

Fotó: Babai István

Tízéves az ESZI alapítványa

értékesítése. Azt is kiemelte,
hogy az alapító paksi atomerőmű támogatásán és az állami normatíván túl pályázati
lehetőségek kiaknázásával is
gyarapítják forrásaikat. Az
iskola és az épületek 25 évesek, rájuk fér a felújítás, mutatott rá az ügyvezető mondván, hogy hála az alapítónak,
a sportcsarnok teljes felújításon esik át. A Gastroblues
Fesztiválra ideiglenesen birtokba is vették, de átadását
későbbre, augusztus végére
tervezik, amikor is az iskola
alapításának 25. évfordulójáról is megemlékeznek. Fel-

újítják a főépületet is, ami azzal járt, hogy ki kellett irtani
a falakat beborító vadszőlőt.
– Nemcsak az épületek, a növényzet is elöregszik, sok
gondot okozott a vadszőlő, és
a felújítást is lehetetlenné tette – vázolta Horváthné Szűcs
Marianna hozzátéve, hogy
természetesen, miután befejeződött a bádogozás, festés, új
növényzetről is gondoskodnak majd.
Horváthné Szűcs Marianna
arról is beszámolt, hogy intézményükben összetett ösztöndíjrendszert működtetnek.
Lehetőség van szociális okok

miatt ösztöndíjat igényelni,
de tanulmányi, sportteljesítményért, sőt újabban már
nyelvvizsgáért is lehet. Az
elmúlt tanév során 5-6 millió
forintot fordítottak ösztöndíjra, 168 diákot kiváló tanulmányi és sporteredményéért
támogattak, nyelvvizsgájáért
negyvenhármat.
Horváthné Szűcs Marianna
azt mondta, hogy míg az oktatásra az a jellemző, hogy
mindig minden változik, iskolájuk abban a nagyon szerencsés helyzetben van, hogy
a fenntartó Paksi Atomerőmű
Zrt. és most már a Magyar
Villamos Művek Csoport folyamatosan magas színvonalat, nagyon jó körülményeket
biztosít. A munkakörülmények jók, az ESZI pedagógusai nagyon sokat tesznek
azért, hogy eredményes munka folyjon a falak között és
az állandó túljelentkezés miatt minőségi diákcsapat jellemzi az iskolát. – Minden
adott ahhoz, hogy ez egy jó
iskola legyen, és mi jól érezzük magunkat – összegezte
az ügyvezető.
-vida-

Új alapokra helyezik a kommunikációt
vek biztonságáért aggódik. A nagymérvű
környezeti kibocsátás hatásait szerinte hamarosan felszámolják. – Nagy megnyugvás lesz az aggódóknak, ha látják majd,

Fotó: Kövi Gergő

Valós információk alapján, hitelesen szeretnék tájékoztatni az atomerőmű környezetében élőket a Fukusimában történtekről,
ezért rendezett fórumot a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési
Társulás Kalocsán. Török Ferenc, a TEIT
elnöke, Kalocsa polgármestere elmondta:
elhatározták, hogy új alapokra helyezik,
megerősítik a kommunikációt. Ennek a
Fukusimában történtek is aktualitást adtak.
Fontos, hogy valós tények alapján, hitelesen tudják választóikat tájékoztatni a képviselők, húzta alá. Buday Gábor, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. tanácsadója beszélt arról, hogyan kell látni és értékelni Fukusimát. Mint mondta, 24 ezer
ember halt meg a természeti katasztrófa
következtében, s közülük csak egy atomerőművi területen, ő sem nukleáris balesetben, a közvélemény mégis az atomerőmű-

hogy a ma még lezárt zónában teljes értékű
életet lehet élni – fogalmazott.
Szabó Attila, az RHK Kft. kommunikációs irodavezetője elmondta, hogy Japánban nagy mennyiségű radioaktív hulladék
kezelésére lesz majd szükség, de hazánkban ezen a területen nem hozott változást
a katasztrófa. A nukleáris létesítmények
társadalmi elfogadottsága a kft. tevékenységi területén kiemelkedően magas, amit
rendszeresen mérnek, tájékoztatott. A fórumon, amelyen több tucatnyi falu- és városvezető – polgármester és képviselő –
vett részt, beszámolt arról, hogy
Bátaapátiban már 2700 hordónyi hulladék
várja, hogy elkészüljenek a föld alatti
kamrák. Ezek készültsége, tette hozzá,
hatvan százalékos. Ha minden a tervek
szerint halad, 2012 végén végleges helyükre kerülnek a hordók.
-tünde-
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Fény gyúlt a múzeumok éjszakán

Éppen csak véget ért a régészeti parkokról rendezett nemzetközi konferencia és a lussoniumi kavalkád, máris újabb
nagyrendezvényre várta a Városi Múzeum maroknyi, ám
annál lelkesebb csapata az érdeklődőket. Az intézmény
idén is csatlakozott a múzeumok éjszakája országos programhoz, melynek ötlete 1997ben Berlinből indult el, Magyarországon 2003 óta rendezik meg. Idén az ország 277
múzeumában és kiállítótermében összesen kétezer programmal várták az érdeklődőket,
akik most először nem egy,
hanem két napon válogathattak a kínálatból. A vidéki múzeumokba június 18-án, a budapesti kiállításokra pedig június 24-én várták a látogató-

kat, akiknek így nem kellett
választaniuk a vidéki és fővárosi lehetőségek között. A
program a múzeumok népszerűsítését a megszokottól eltérő
módon és időpontban segíti.
A paksi intézmény az első
években nem vett részt az éjszakai csalogatóban, mivel
eléggé zsúfolt a programnaptárja, de mikor igény mutatkozott rá, tavaly belevágtak. Nagyon sokan ellátogattak az intézménybe azon az éjszakán,
és ami igazán örvendetes: a
vendégek között igen sok
olyan fiatal volt, aki még nem

fordult meg ott. A siker arra
ösztönözte az intézmény dolgozóit, hogy idén is megrendezzék a múzeumi éjszakát.
Egyéb munkáikhoz igazodva,
a vidéki intézményeknek kiírt
időpontnál egy héttel később
tárták ki a kapukat.
A program alapja egy vándorkiállítás volt, amely az őskortól napjainkig mutatja be a
világítástörténetet, az időszaki
kiállítóteremben a mécsestől a
LED-lámpáig minden megjelent, ami fény. Az Egyre több
fényt című tárlat megvalósítására a százhalombattai Matrica

Fotó: Molnár Gyula

Fény az éjszakában. Ezzel a
rövid mondattal összefoglalható a Városi Múzeum idei
múzeumok éjszakájára szervezett programjának lényege, hiszen a rendezvényt egy
világítástörténeti vándorkiállításra építették. A paksi intézmény tavaly csatlakozott
első alkalommal az országos
kezdeményezéshez.

Múzeum pályázott társulva a
paksi és a dunaújvárosi intézménnyel, utóbbi Paks után a
záró állomása lesz a vándortárlatnak. A kiállításhoz kapcsolódóan óránkénti tárlatvezetéssel és számos kiegészítő programmal készültek a szervezők.
A gyerekek többek között kvíz
kérdésekre válaszolhattak, a
kézműves foglalkozásokon
üveglámpást festhettek, agyagmécsest készíthettek, gyertyát
önthettek. Minden teljesítésért
gyufaszálat kaptak, amelyet
aztán ajándékra válthattak be.
A kőtár ezen az éjszakán fizikalaborként működött, ahol az
Energetikai Szakközépiskola
fizikaszakkörösei a témához illeszkedő bemutatókat tartottak. A paksi múzeumok éjszakáját zenével zárták, a Sound
In The Hand instrumentális
együttes szórakoztatta a közönséget. Az, hogy 2012-ben
ismét külön napon rendezik-e a
vidéki és a fővárosi múzeumok
éjszakáját, az idei tapasztalatok alapján dől el. A Nemzeti
Erőforrás
Minisztériumnál
ugyanakkor már folynak az
egyeztetések a múzeumok őszi
éjszakájával kapcsolatban.
Kohl Gyöngyi

Közel lenni a természethez
Országos Freinet Találkozót
tartottak Pakson. Az ötnapos
program során négy nagyműhelyben tevékenykedtek a
résztvevők. A találkozón
módszertani könyv készül,
amelyet munkájukban alkalmazhatnak az óvodapedagógusok, tanítók.
Célestin Freinet pedagógiája
az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével a
gyermek adottságainak, képességeinek és szükségleteinek
szabad
kibontakoztatására
koncentrál. A kicsik nem készen kapják az ismereteket, hanem tevékenységeik közben

maguk tapasztalják meg és fedezik fel az összefüggéseket. A
Magyarországi Freinet Egyesület létrejöttét tíz évvel ezelőtt
kezdeményezték, a névadójuk
szellemiségében dolgozó óvodapedagógusok az évenkénti
találkozót pedig, ahol alkalmuk
nyílik a tapasztalatcserére, egymás tevékenységének, módszertanának megismerésére,
több mint húsz éve. A szakmai
napokat minden alkalommal
más településen tartják. Pakson
1999-ben volt szakmai találkozó, majd az idei megrendezésére is felkérést kapott a Benedek
Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája.

Az alapgondolat az volt, hogy
Paksról általában az atomerőmű jut eszünkbe, ám a városnak egy másik arca is van, bővelkedünk természeti értékekben. Ezért a találkozóra a
„Közel lenni a természethez”
Freinet-mottót választották,
ami egyben illeszkedik a
Hétszínvirág tagóvoda Környezeti nevelés freineti elemekkel című pedagógiai
programjához. A nagyműhelyekben a Sánchegy löszbabáival és Lussoniummal, a Dunával és a kavics útjával, városunk védett öreg fáival, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ürgemezei

tájegységével ismerkedhettek
a résztvevők, a kisműhelyekben pedig ezekhez a témákhoz kapcsolódó kézműves
foglalkozásokat tartottak, ellátogattak a szervező gyermekintézménybe, és szó volt
a játéktanulásról is. A szakemberek megkapják a találkozó tapasztalatait összegző
módszertani könyvet, amelyet
későbbi munkájukban hasznosítani tudnak. A programot
Paks város, a Paksi Atomerőmű Zrt., a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. és az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány támogatta.
-gyöngy-
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Meggyalázták lánya sírját – panaszolta egy dunakömlődi olvasónk. Dávidné Rózsika azt
mondta, három éve rendszeresen kihúzzák a nyughelyre ültetett virágokat, de most el is vitték őket.
Rózsikával a dunakömlődi temető kapujában találkozunk.
Lánya sírjához tartva meséli el,
hogy vasárnap délelőtt 10-kor
járt a sírkertben, mécsest vitt,
meg rózsákat a vázába. Akkor
még megvoltak a virágok.
– Vinka volt benne, de csodálatos, nagyon szép – mondja. Öthat tálban volt. A fia este fél
hatkor, amikor öntözni ment,
három tálat már üresen talált.
A sír gondos kezekről árulkodik, fehér kövek között vannak
a virágtálak, három valóban
üres, a föld pedig fel van túrva

Fotó: Babai István

Lánya sírját félti a dunakömlődi asszony

bennük. – Világos nappal csinálták – mondja az asszony,
akit nagyon elkeserítenek a
történtek. – Őrjöngtem, amikor
megláttam. Nem elég, hogy itt
van fiatalon, még ezt teszik ve-

le – fogalmaz. Lányát 1991ben temették el, még nem volt
húszéves. Autóbalesetben halt
meg, anyja azóta mindennap
kimegy a temetőbe. A sír rendszeres feldúlása szerinte ellene

irányuló személyes bosszú.
Rózsika azt mondta, rendőrt is
hívott. Három fiatalember és
egy rendőrnő ment ki a temetőbe. Azt mondták, nyomozni
fognak, meséli. Ez sírgyalázás,
aki csinálta, nagyon drágán
megfizet, még börtönt is kaphat – teszi hozzá. Majd azt meséli, kérdezték, mibe került, de
őt az értéke nem érdekli, csak
az, hogy mit művelnek a gyereke sírjával.
Megkeresésünkre Heisler Judit, a Paksi Rendőrkapitányság
sajtóreferense azt mondta, a régóta napirenden lévő ügy nem ismeretlen számukra, de a mostani eset kapcsán nem történt feljelentés, ezért nyomozás sincs.
Az eset egyébként nem sírgyalázás vagy sírrongálás, tette
hozzá, hanem lopás.
-vida-

Magányos Jézus-szobor az Ürgemezőn

Fotó: Borbély Sándor

Ilyen volt megtalálása idején (balra),
és így néz ki most, felújítva (jobbra)
az Ürgemezőn álló Jézus-szobor. Ha
ismeri a szobor történetét, tud arról,
ki, milyen alkalomból állíttatta, írjon
nekünk a Paksi Hírnök postacímére:
7030 Paks, Dózsa György út 51-53.
E-mail
címünk: paksihirnok@index.hu. Megtalál bennünket a facebookon is.

E-mailben hívta fel a figyelmünket Gutai Júlia egy, az Ürgemezőn álló Jézus-szoborra,
amelyet Borbély Sándor kiemelt elhagyatottságából és
hozott rendbe. Természetesen
megkerestük őt, hogy mesélje
el a történetet. Meg is tette,
bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy kissé vonakodva,

ugyanis a nemes cselekedet
esetében mérhetetlen szerénységgel párosul. Borbély Sándor elmondta, hogy tulajdonképpen mások hívták fel a figyelmét a szoborra, amelynek
talapzata igen rossz állapotban
volt, és a homokkőből készült
Jézus-alakra is ráfért a gondoskodás. Nem sokat hezitált,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Akkor
és most

felesége segítségével megtisztították a szobor környezetét a
növényzettől, némi kőművesmunkával a talapzatot, festéssel pedig a szobrot igyekezett
tőle telhetően rendbe hozni,
még egy padot is készített.
Mint mondja, számára természetes, hogy ha elődeinknek
fontos volt ezt a szobrot felál-

lítani, akkor az utókornak illő
megőrizni. Borbély Sándor a
szobor történetének is megpróbált utánajárni, de konkrétumokra nem sikerült rábukkannia. Arra jutott, hogy talán
egykor a németkérieknek szolgált pihenőhelyül félúton a
komp felé, amellyel átjártak
Kalocsára.
Kohl Gyöngyi
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Idén is tudott újat mutatni
a Gastroblues fesztivál

Az idei Gastrobluest minden
eddiginél nagyobb hírverés
előzte meg: amerre csak jártunk az országban, óriásplakátokon olvashattuk a fesztivál programját nemcsak a
szokásos paksi hirdetőhelyeken a 6-os út mellett, de az
autópályák forgalmas szakaszain mindkét iránysávon,
Budapest belvárosában, a
Dunakanyarban, és még a
Balaton térségében is.
Azt mondják, hogy egy időben túl sok a fesztivál hazánkban. Nos, az biztos, hogy
a nyár beköszöntével kivéte-

lesen sok rendezvény kényezteti az érdeklődőket Magyarországon, ebben élen járunk
Európában. A paksi fesztivállal azonos időben zajló események azonban nem kínálják azt a sokrétűséget, amelyet a zenei koncertek mellett
nálunk biztosítanak. A borászati bemutatók, a templomi
koncertek, a főzőverseny és a
szabadtéri események a zenével párhuzamosan olyan közönségréteget
mozgatnak
meg évről évre, akik mint
visszajárók nem hagyják ki a
paksi fesztivált, akármi is

zajlik vele egy időben. Így
aztán mindig jönnek Hollandiából, Szerbiából, Szlovákiából is a visszatérő barátok,
és az idén újra láttunk friss,
fiatal zenerajongókat, akik
először mulatták végig a három napot az ESZI-csarnokban, és a megelőző klubkoncerteken is jelen voltak.
Azt mondják, hogy nem
voltak most igazi világsztárok. Nos, a paksi közönség
már nagyon el van kényeztetve. Hosszú évek koncertlátogatási tapasztalatával a hátam
mögött mondhatom ezt, hiszen ha jól belegondolunk, a
Jethro Tull még friss élmény,
szinte a minap cipelték le a
színpadról a paksi dzsúdósok
Emerson szintetizátorát, még
érezzük a tűz illatát, amelyet
Arthur Brown lobbantott
lángra a műsora közben, még

a fülünkben vannak a
Nazareth, a Colosseum,
Julian Sas, a Yardbirds vagy
Manfred Mann dallamai.
Mindenkit nem is lehet megemlíteni az eddigiek közül,
de nem is ez a cél. Akkor a
hazai zenészekről még nem is
esett szó, akik közül minden
évben van valaki, akinek a
produkciója felveszi a versenyt a külföldiekével.
Világsztár? Ki ne ismerné
Jon Lord nevét! A Deep
Purple alapító tagja és korábbi
billentyűse olyan együttessel
érkezett hozzánk, amelynek a
tagjairól a zenei lexikonok oldalakat írnak. A produkciójuk
meghozta azt a telt házat, amit
vártunk. Nem egyénieskedtek,
homogén programot hoztak,
Maggie Bell hangja úgy karcol, ahogy mindig.
(Folytatás a 13. oldalon)

Fotók: Molnár Gyula

Régi, visszatérő fellépőket és új sztárokat is
felvonultatott a háromnapos Gastroblues
fesztivál, amely immár tizenkilencedik a
sorban. A rendezvényről Kozma Győző írt
lapunknak szubjektív élménybeszámolót.
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(Folytatás a 12. oldalról)
Miller Anderson magabiztosan gitározott, Zoot Money lehengerlő humora átragadt a
többiekre, Hodgkinson bravúrosan basszusgitározott, Pete
York megbízhatóan hozta az
alapokat, a közönség boldog
volt. Kell-e ennél több?
Aki a külföldiek teljesítményével felvette a versenyt, az
Varga János volt. Projectje
két részben is ritka értékeket
mutatott meg. Jamie Winchesterrel
kiegészülve
komplett East-blokkal emlékeztek a korábbi időszakokra, majd egy kivételes tehetségű hegedűs lány, Kézdy
Luca játékával ismerkedhettünk meg, akivel Janika elrepítette a közönséget egy keleties hangulatú, álomszerű
zenei világba. Komoly produkció volt.
Cliff Moore és mindig vidám
zenészei újra felszántották a
színpadot, bevágtak egy ritka
jó szerkesztésű zenei áttekintést, melynek során elkalandoztunk a legnagyobb rockze-
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A GASTROBLUES VASÁRNAP A SZABADBA KÖLTÖZÖTT. Az
ESZI-parkban rekordmennyiségű, összesen 42 csapat sütöttfőzött, miközben a bitumenes pályán hat egylet mérkőzött a
fesztiválkupáért. Németh Irén, a főzőverseny szervezője elmondta, 49 kiválóan sikerült minta érkezett a Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűrihez, az alapanyagot
tekintve 1600 kilogramm húsból. A hat kategória közül a
legnépszerűbbek a borral készült ételek és a halászlé-specialitások voltak. A Reform Főzőklub és a madocsai csapat készítette idén a legfinomabb ételeket, a közönségdíjasok a
Dunakömlődi Borbarátok lettek. A kóstolójegyekből minden
eddiginél több fogyott, a bevételt a szervezők a kárpátaljai
Visk testvérváros gyermekeinek ajánlották fel. A kispályás
labdarúgótornát Paks Város Önkormányzatának együttese
nyerte.
efgé
nei kompozíciók világába. Az
egyik legjobb hangulatú koncert az övék volt.
Az Animals együttes vendége, Ray Phillips mit sem változott évtizedek óta, a
Tobacco Roadot úgy nyomta,
mint régen.
A paksi fesztivál mindig hoz
valami újat. Az Ismerős Arcok ezt jelentette idén. A közönség minden jót azonnal elfogad Pakson, nem volt meglepő, hogy kívülről fújta az

együttes dalait. A produkciót
már nagyon várta mindenki.
Továbbra is meghatározó
helyszínt jelentett a templomi
program, ahol a sajátos akusztikával és hangulattal a jegyhez jutó szerencsések lehettek
elégedettek, hiszen a külföldi
zenészek nagy része itt is bemutatkozott. Először örülhettünk spanyol művésznek,
Javier Vargas és zenészei itt is
és a csarnokbeli fellépésükön
is komoly értékeket mutattak.

Paksi Hírnök

Felemelő pillanat volt az újjáalakult Kormorán együttes
nagyszerű koncertje után,
amikor a zenekar közösen
énekelte a himnuszokat, ami
az egész fesztivál befejezését
jelentette. Akinek még volt
ereje, klubkoncerteken vehetett részt.
Másnap a Gastroblues klubban a szokásos búcsúzkodó
koccintáson és beszélgetésen
részt vevő borászok, technikusok, szponzorok, segítők
még talpon lévő csapata már a
huszadik, jubileumi fesztiválról
beszélgetett
Gárdai
György főszervezővel. A kerek évfordulóról, amit méltóképpen kellene megünnepelni. A klub falán az elmúlt tizenkilenc év fotói díszelegnek, zenészek, együttesek
produkcióinak remek pillanatai. Gyurka végignézett a
fényképeken és csak mosolygott a szakállát simogatva. A
következő fesztiválról már
tud valamit… Mi még csak
sejtünk valamit. De már nagyon várjuk.
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Paksiak a nagyvilágban

Pár héttel ezelőtt őszinte lelkesedéssel beszélt uniós munkájáról a Vak Bottyán gimnazistáinak dr. Nagy-Rothengass Márta, a paksi intézmény egykori diákja, akit
érdeklődve faggattam nemzetközi munkakörnyezetről,
külhoni kihívásokról és hazai
gyökerekről.
A paksi származású szakember
jelenleg az Európai Bizottság
Információs-társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóságának
osztályvezetője, azonban mint
mondta, a brüsszeli karrierig
hosszú út vezetett. 1982-ben
érettségizett a paksi gimnáziumban, majd tanulmányait a
budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta
külgazdasági szakon. Szakmai
pályafutását a külkereskedelemben kezdte és tudományos
munkásságát doktori vizsgával
mélyítette. A családalapításig
itthon dolgozott, majd karrierjét Németországban folytatta,
amiben meghatározó szerepe
volt annak, hogy férje, akit egy
svájci szakmai gyakorlat során
ismert meg, német származású.
Mint mondta, nem volt egyér-

telmű, hogy hol telepedjenek
le, végül a nyelvtudás döntötte
el a kérdést, ugyanis Márta ekkor már felsőfokon beszélt németül, míg férje számára a magyar nyelv kihívást jelentett. A
gyermeknevelés ideje alatt folyamatosan társadalmi munkát
végzett különböző szociális
egyesületeknél, ennek során
hamar megtapasztalhatta a
multikulturális környezet sajátosságait. Amikor gyerekei kicsit nagyobbak lettek, egy főiskolán
kezdett
tanítani
Karlsruhéban, majd ezt követően a vállalati szférában helyezkedett el olyan nemzetközi cégeknél, mint például a Bosch.
Szaktudása és vezetői ismeretei
elmélyítésére az ezredforduló
táján MBA végzettséget szerzett a Donau Universitäten
Ausztriában, és egy szerszámgépgyártó vállalat internetstratégiájának kiépítését irányította Stuttgart közelében. 2004ben a tíz újonnan csatlakozó
tagország állampolgárainak
egyikeként, egy újsághirdetés
nyomán jelentkezett a meghirdetett osztályvezetői pályázatra. Számtalan jelentkező közül
került fel a listára, ahonnan fő-

Fotó: Molnár Gyula

A külföldi munka nyitottságot igényel

igazgatósága kiválasztotta. Az
uniós intézményeknél ugyanis
nem konkrét állásra kell pályázni, hanem szakmai listákra,
ahonnan a sikeres pályázók közül válogatnak az európai intézmények vezetői. Márta jelenleg egy 15 fős nemzetközi
csapatot vezet Luxemburgban,
fő területük az informatikai kutatás. A szakember elárulta,
munkáját nagyon szereti, bár
nagymértékű rugalmasságot,
toleranciát és nyitottságot igényel, roppant változatos és izgalmas is. A kezdeti nehézségeket a beilleszkedés során számára nem a többnyelvűség je-

lentette, hanem a brüsszeli
munkanyelv, az úgynevezett
euro-angol elsajátítása, mely
sajátos szakzsargonra épül és
rövidítések tömkelegével zsúfolt, ehhez hozzászokni hónapokra volt szükség. Emellett
munkája során fontos még a
különböző kultúrákból érkező
kollégák megismerése, valamint szakmai és kulturális hátterének megértése is. Mint
mondta, őt az új tagországból
érkező első osztályvezetők
egyikeként kíváncsian fogadták, és ő is hasonló érdeklődéssel fordult környezete felé.
Márta annak ellenére, hogy nagyon szereti munkáját és a
nemzetközi környezet adta lehetőségeket, elárulta, sosem
zárkózott el az itthoni karriertől, pár éve fontolgatta is, hogy
családjával hazatérnek. Nagyobbik fia éppen pályaválasztás előtt áll, és komolyan megfordult a fejében, hogy Magyarországon próbáljon szerencsét. Emellett gyakran haza is
látogatnak, hiszen szülei Pakson élnek, majd halkan megjegyezte, a külhoni munkában a
tőlük való elszakadás volt a
legnehezebb.
Matus Dóra

Építettük és védtük
– A Jámbor Pál emlékalbum a
szívem csücske, ez volt a legkomolyabb munka. Aztán a
sajtótörténet, amiből három kötet született, de megvan már a
negyedik kötetre való anyag is
– kezdte számba venni kérésünkre eddig megjelent könyveit Beregnyei Miklós. A sort
folytatva elmondta, hogy emléket állított annak a 250 embernek, akik Paks legnagyobb tragédiájában, a biskói kompkatasztrófában veszítették életüket. Később, amikor rácsodálkozott, hogy mennyi szobor,
köztéri alkotás van a városban,
azokat is kötetbe foglalta. Az

atomerőmű üzemtörténészének, a Jámbor Pál Társaság elnökének legújabb kötetbemutatóján került sor az összegzésre.
Az új könyv annak a katonai
alakulatnak a történetét dolgozza fel, amely 1975-től 1990-ig
székelt Pakson. Beregnyei
Miklós, az alakulat utolsó parancsnoka, Bencze János felvetésére kezdett foglalkozni a kötet megírásának gondolatával.
Bencze János egy emlékmű állítását szorgalmazta, Miklós
pedig azt tervezte, hogy az avatásra megírja az egység történetét. A szobor nem készült el, a
könyv viszont szerzője szorgal-

mas munkájának és az atomerőmű támogatásának köszönhetően megjelent. – Nagyon
örülök, mert én is ennek az alakulatnak voltam a tisztje 1976tól ’83-ig – mondta, és azt is elárulta, hogy nosztalgiával emlékszik vissza rá. Mint megtudtuk, nem monográfiáról van
szó, hanem részleteket villant
fel, történeteket dolgoz fel a
Pakson szolgáló katonák életéből. Mégpedig elsősorban a
honvédek, tisztesek, nem pedig
a tisztek világából. Célja
ugyanis az volt, hogy azoknak
a nem önként Paksra került, hanem besorozott katonáknak ál-

lítson emléket, akik szolgálati
idejük alatt az „ország piramisának” építésében vettek részt.
A kötet az Építettük és védtük
címet kapta. A fordított sorrend
persze szándékos, mert a könyv
írója jelezni akarta, hogy az
MN 2986-os alakulat katonáinak javarészben nem védelmi,
hanem építői szerepe volt. A
kötethez ingyenesen lehet hozzájutni Beregnyei Miklósnál,
Bencze Jánosnál és a nyári szünet után a városi könyvtárban.
Az érdeklődőknek érdemes
igyekezni, mert mindösszesen
kétszáz példány készült belőle.
Vida Tünde

15

2011. július 8.

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Hosszú távra tervez Pakson

Mátraballa nyolcszáz lelkes, Heves megyei kistelepülés. Kis Károly otthona. Soha nem merült fel, hogy elköltözzenek.
Születése óta ott él, ott van családi házuk,
felesége a közeli Nagybátonyban iskolaigazgató. A család – egy idén végzős joghallgató fiuk van – leggyakrabban Pakson
jön össze, merthogy a többiek minden hazai mérkőzésre eljönnek. Károly ritkán jár
haza, hét közben edzés, hétvégén mérkőzés van, vagy ha éppen nincs, ellenfeleket
térképeznek fel. Nem egyszerű az egyedüllét, de a család mögötte áll, tudják,
hogy ezt választotta, segítenek benne, így
sokkal könnyebb elviselni.
Az, hogy élete a futball lesz, nagyon korán eldőlt. Egy Budapesten látott kettős
rangadó meghatározó élmény volt. A szurkolók – hetvenezer néző – lenyűgözte. Az,
hogy jelentkezett egy fővárosi középiskolába nem cél, hanem eszköz volt. Sikerült
az ország akkor egyik legjobb ifi csapatában – Bicskei Bertalan volt az edző – játszania. Már akkor írogatta, hogy mit csinálnak, edzésterveket, feljegyzéseket készített. Nagyon bízott benne, hogy maradhat, mégsem érte csalódás, amikor kiderült, nem, mert azokat, akiket az MTK
szerződtetett, jobbak voltak nála.
Azt gondolja, hogy nem feltétlenül a jó
játékosokból lesz jó edző. Azt viszont trénertársaitól tudja, hogy legtöbbjük már
futballistaként figyelte az edzésmunkát. S
hogy mi a jó az edzői munkában? Kis Károly legjobban a győztes meccs lefújása
utáni fél percet szereti. Mindegy, hogy az
megyebajnokság vagy NB I. Fantasztikus
átélni, hogy megvan, amiért dolgoztak.
– A kudarcot, akárhogy is tagadnánk,
nehéz feldolgozni. Arra kell figyelni, hogy
amikor másnap bemegy az ember, ne érez-

Fotó: Molnár Gyula

Kis Károly neve összeforrt a futballéval, és számunkra, paksiak
számára a PFC-vel. De, hogy mi
van a focin túl, arról vajmi keveset tudunk. Ezért gondoltuk,
hogy megmutatjuk olvasóinknak
az immár MVM Paks néven működő paksi klub vezetőedzőjének
másik arcát. Törekvésünk, hogy
elsősorban ne a labdarúgásról essen szó, szinte hiábavalónak bizonyult.

zék a játékosok, hogy azzal foglalkozik. A
vereségek megviselnek, ugyanakkor tovább kell lépni.
Azt, hogy az utóbbi időben sokkal inkább sikerek szegélyezték pályafutását,
nem a szerencse számlájára írja, sőt a szerencse fogalmát alapból nem kedveli. Azt
viszont nem titkolja, hogy élete legnagyobb örömének a család mellett azt tartja, hogy azt csinálja, abból él, amit szeret.
Az is tény, hogy voltak már eredményes
szezonjai, például, amikor megyeiben bajnokságot nyert csapatával, és nem is szeretne összehasonlítást tenni, de a tavalyi
év kiemelkedő. A legmagasabb osztályban, a legjobb csapatok és edzők között
bizonyíthatott.
– Természetesen van életem a focin kívül,
de nekem minden ekörül forog. Sokan azt
mondják, nem szabad egy dolognál ennyire leragadni, de szinte az egész napomat a
futball tölti ki. A kollégákkal nagyon sokat
szakmázunk, családias a hangulat a klubon belül, mindenkivel le lehet ülni egyegy órára. Attól függetlenül, hogy a játékosokkal megvan a három lépés távolság,
jó a kapcsolat. És mivel jó a kapcsolat, az
elvárás még magasabb, mert olyanoknak
akarok bizonyítani, akiket szeretek.
Az óriási elvárás nem nyomasztja, ráadásul szerencsés alkat, nem menekül a kritikák elől. Ha játékukat kritizálják vagy a
döntéseit, nem sértődik meg, hanem elgondolkodik, de a személyeskedés felzak-

latja. Azt is nehezen tűri, ha valaki nem
állja a szavát. A legnagyobb csalódás, ha
„ezerrel dolgoznak”, sikeresek, mégis
szétbombázzák a csapatot, nem teljesítik
az ígéreteket, mondta minden bizonnyal
korábbi tapasztalatok alapján, mert Pakson hosszú távra tervez.
– A célom – nem is titkolom – nagyon
sokáig Pakson dolgozni. A városban is elfogadtak, kialakult egy olyan alkotói légkör, amiben lehet tevékenykedni. Hogy a
mostani sikerek után mi a terv? Nyilván
feljebb jutni, mert, aki megelégszik, viszszacsúszik. Újabb és újabb célokat kell kitűzni, menni-menni előre, de nem csörtetve, nem nyomulva. Nagyon fontos, hogy
olyan közösséget hozzunk létre, ami tud
közös célért dolgozni, nem mindegy, milyen a hangulat. Azt szoktam mondani,
hogy plusz hat pontot jelent, ha jó a közösség. A játékosoknak nap mint nap
érezniük kell, hogy felkészült, magabiztos
edző lép az öltözőbe. Érezniük kell, hogy
bármi történik, van valaki mögöttük, van
valaki, aki a szünetben elő tud állni valami újjal, ha kell.
Fontos számára, hogy, amit elvállal, tudja teljesíteni, és azok, akikkel együtt dolgozik, elégedettek legyenek vele. És, hogy
még mit szeretne? Azt, ha a fiának hozzá
hasonlóan megadasson, hogy abból élhessen, amit szeret. – Mindent meg fogok tenni azért, hogy ő is boldog ember legyen, és
sikerüljön elérnie, amit szeretne – szögezte le.
Miután közösen megállapítottuk, hogy
ezúttal sem sikerült nem a futballról beszélnünk, újabb kísérletet tettünk rá, és
Károly elárulta, hogy a sport minden válfaját szereti. Szívesen jár más mérkőzésekre, például kosármeccsekre, ilyenkor
lelkesen szurkol az ASE-nak. Szívesen olvas riportkönyveket és újságot minden
mennyiségben. E téren mindenevő, hol
Blikket, hol HVG-t vesz a kezébe, napilapokat böngész, interneten tájékozódik.
Nagyon szereti más edzők filozófiáját,
nyilatkozatait olvasni, sorolja, majd hozzáfűzi, a kikapcsolódás számára az, ha
olyan futballmérkőzést nézhet, ahol nem
szurkol egyik csapatnak sem. A családi
nyaralást is úgy szervezik, hogy legalább
egy meccset megnézhessenek.
Hát ilyen az, ha Kis Károllyal nem a fociról beszélgetünk…
Vida Tünde
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Új helyszínen, az Erzsébet Nagy
Szállodában rendezték a IX.
Marx György Sakk Emlékversenyt. Az ASE versenyzői közül
a férfiak mezőnyében Ács Péter
és Berkes Ferenc, a nők között
pedig Dudás Eszter ült asztalhoz. A férfiak versenyét a lengyel Wojtaszek Radoslaw nyerte, míg a nőknél az orosz
Kaslinszkaja Alina bizonyult a
legjobbnak. (Képünkön a győztesek.) A paksiak közül Berkes
szerepelt a legjobban, a második
helyen végzett. A viadalról a
verseny főbíróját, Vidéki Sándor nemzetközi versenybírót
kérdeztem.
– Új helyszínen, az Erzsébet
Nagy Szállodában rendezték az
idei versenyt. Mennyiben volt ez
más, mint az eddigiek?
– Nyugodtabb, sokkal könynyebb volt a munkánk. Minőségi ugrást jelent ez a Marx
György verseny történetében.
Versenyterem, szállás, étkezés
– minden egy helyen. A játékosok jól érezték magukat, csak a
sakkra kellett koncentrálniuk.
Az előző években Tolnán laktak, onnan kellett őket egyesével hozni-vinni, étkeztetni,
most mindezt a feladatot levette
a vállunkról a szálloda. Ez nagyon meglátszott a színvonalon.
– Milyennek ítéli a mezőnyt?
– A férfiaknál az idei volt a
legerősebb verseny az eddigi

Fotó: Molnár Gyula

Sakkverseny: ez volt a legerősebb mezőny

kilenc közül. Szervezési szempontból nem könnyű, hogy kiket hívjunk meg. Kevés a hely,
a hat versenyzőből a két paksi
és az előző évi győztes már általában adott. Örök kérdés: hívjunk sakklegendát vagy fiatal
tehetséget? Ebben az évben a
játékerősségre figyeltünk.
– Hogy ítéli meg az ASE versenyzőinek teljesítményét?
– Berkes Ferenc nagyon készült arra, hogy elérje a 2700
pontot, ami a sakkozóknál egy
határ. Talán 30-40 ember az,
aki életében elérte ezt a szintet,
és neki ezzel a versennyel sikerült bekerülni ebbe a klubba.
Berkes Feri már ott van közvetlenül Lékó Péter mögött, a
különbség nem több közöttük,
mint egy „parti”. Hozzá kell
tenni, ezt a helyet meg is kell
tudni tartani, ami szinte nehe-

zebb is, mint elérni. Ács Péter
nagy áldozatot hozott, hogy az
augusztusról júniusra áttett
versenyen elindult. Ő a Külügyminisztériumban dolgozik,
és az EU-elnökség miatti teendők nem sok lehetőséget adtak
a felkészülésre. Ezért ment neki rosszabbul a szokásosnál, de
nem lógott ki a sorból. Szerintem jobban játszott, mint a spanyol, de a harmadik-negyedik
óra végére mindig elfáradt.
Dudás Eszter Élő-pontszáma
sokkal alacsonyabb, mint a
többi versenyzőé, az ötödik
hely nagyon jó eredmény a részéről. Közgazdászhallgatóként, vizsgák után a kétszeres
olimpiai bajnok Mádl Ildikót
legyőzni nem rossz teljesítmény.
– A női és férfi bajnokot mindig meghívják a következő évi

versenyre. Az orosz és a lengyel
versenyzőt láthatjuk jövőre
Pakson?
– Kaslinszkaja azt mondta,
mindenképpen szeretne jönni.
Wojtaszek is így nyilatkozott, de
az ő esete nem ilyen egyszerű,
mivel a világbajnok Viswanathan Anand szekundánsa.
Vannak kötött programok, amikhez alkalmazkodnia kell, nem
tudni, mikor kell világbajnoki
páros mérkőzésre felkészülnie,
így száz százalékra nem mondhatta, hogy eljön jövőre.
– Mekkora volt az érdeklődés,
hányan nézték a játékot a helyszínen és hányan követték az
interneten?
– Azt tudni kell, hogy sakktáblába épített érzékelők továbbítják a számítógépbe, hogy
melyik figura hova lépett. Ezért
is van kevesebb néző a helyszínen, mert otthon kényelmesen,
a számítógép előtt követhetők
az események. A világ másik
végén rendeznek egy versenyt,
fél perc múlva már látom itthon, ki mit lépett. A korábbi
években mindig volt valami gubanc az internetes közvetítésünkkel, most az elejétől a végéig működött. Tanulva az előző évekből, most nem csak a
paksi, hanem a Playchess és a
The Week In Chess szerverre is
feltettük a közvetítést, így nem
omlott össze a rendszer, mint
tavaly.
Kovács József

Nem játszott jól, de nyert a Paks
Vayer Gábor góljával 0:1-re
megnyerte első nemzetközi tétmérkőzését az immár MVM
Paks név alatt játszó labdarúgócsapat idegenben, az andorrai
Santa Coloma ellen az Európa
Liga első selejtezőkörében. A
zöld-fehér egylet nem játszott
jól, de így is megnyugtató előnynyel várhatta a visszavágót, melyet lapzártánk után, július 7-én
Székesfehérváron rendeztek.

– A gólom előtt még arra gondoltam, hogy bepasszolom a labdát a kapu elé érkező társamhoz,
de láttam, hogy a kapus számít
erre. Ezért inkább a lövést választottam, ami utat talált a rövid
alsó sarokba. Utólag nem bánom
hogy módosítottam – nyilatkozta
a paksi játékos. – Minden kezdet
nehéz – kezdte értékelőjét Kis
Károly, az MVM Paks vezetőedzője. – A meccset magunknak

tettük nehézzé, mivel 0:1 után
több nagy lehetőséget szalasztottunk el. A második félidőben
már idegesen, kapkodóan játszottunk, a győzelmünket azonban az ellenfél így sem veszélyeztette – tette hozzá a tréner.
Az atomváros egylete a következő körben minden bizonnyal a
norvég Tromsövel csap össze, a
csapat 5:0-ra győzött idegenben
a lett Gaudava ellen. A második

selejtezőkörben az MVM Paks
július 14-én ismét Székesfehérváron fogadja ellenfelét, a viszszavágó július 21-én lesz. Eldőlt,
hogy az NB I-es bajnokság
2011-2012-es szezonját – melynek névadó szponzora az OTP
lesz – Kis Károly alakulata hazai
környezetben kezdi, az ellenfél a
szintén EL-induló Kecskemét. A
mérkőzés július 17-én 19 órakor
kezdődik.
Faller Gábor
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Iparági horgászverseny a Füzesen
Negyvenegy csapat 152 versenyzője ragadott horgászbotot
a 29. Iparági Horgászversenyen a Füzes-tavakon. A Paksi
Atomerőmű Horgászegyesület
szervezte eseményen borkóstolók és zenés, táncos produkciók színesítették a megmérettetést. Az esemény kezdeményezője 1983-ban szintén a paksi
nukleáris üzem volt.
– Régen még nádbottal pecáztunk, azok voltak az igazán
szép idők – mondta el az egyik
alapító, Pettesch Ádám, aki az
összes verseny aktív résztvevőjeként szívesen beszélt a
kezdetekről. A ’80-as években

10-15 csapattal szervezték a
versenyt, mely mára alaposan
kinőtte magát. – Az esemény
célja az ország horgászvizeinek megismerése, mindig
más-más helyszínen. Korábban azt fogalmaztuk meg,
hogy mindig a győztes csapat
szervezze a következő megmérettetést. Mivel az első három évben az Atomerőmű HE
diadalmaskodott, ezért módosítottunk, azóta önkéntes alapon zajlik a jelentkezés. A vízterület nagysága, a kiszolgálóhelyek megléte és a szálláslehetőség is mind alapfeltétele
már az eseménynek, mert a

Új légiósok
az ASE-nál
Két játékossal bővült az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapatának kerete. Lorenzo
Williams tavaly a ZTE csapatában játszott, majd Ukrajnába,
a Khimik csapatához igazolt,
onnan tér vissza Magyarországra.
Donald Wilson legutóbb a
francia másodosztályban szerepelt a Reims Chalons együttesénél. 32 meccsen lépett pályára, átlagban 25 perc játéklehetőséget kapott, ami alatt 10
pontot dobott és szerzett 3 lepattanót. Wilsonnak az ASE
lesz a negyedik magyar csapata, korábban Szolnokon, Zala-

egerszegen, és Szombathelyen
játszott. Völgyi Péter, az
Atomerőmű SE új vezetőedzője már mindegyik játékossal
dolgozott együtt.
– Az amerikai játékosok egyéves szerződést kötöttek a
klubbal, augusztus 20-a után
kapcsolódnak be a felkészülési
munkába. Centerposztra keressük a harmadik külföldi játékost, de még nincs kiszemeltünk. A keretbe még három 18
éves játékost akarunk igazolni,
velük jelenleg még tárgyalunk
– mondta el Tóth János szakosztályelnök.
(joko)

AZ ORSZÁGOS KADETT BAJNOKSÁG döntőjében a harmadik
helyet szerezte meg az Atomerőmű SE fiú kosárlabdacsapata. Az elődöntőt leszámítva – de ott is nagyot harcolva – végig jól teljesített a csapat. A 3. helyért a bajnoki címet védő Kecskemét ellen fordulatos, hallatlanul kiélezett és izgalmas mérkőzésen sikerült diadalmaskodni. A játékidő lejárta előtt 49 másodperccel 79-74-es paksi előnynél két
triplával 79-80-ra átvették a vezetést a kecskemétiek, de
Antóni Csanád két értékesített büntetőjével 81-80-ra nyert
az ASE, és felállhatott a dobogó 3. fokára. A döntőben Vasas–Falco 69:62. Illés Máté bekerült a döntő All Star csapatába, a csapat legjobb játékosának Antóni Csanádot választották.

horgászat mozgatja meg az
iparágon belül a legtöbb embert – fogalmazott Antal Lajos, a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület elnöke. A minden igényt kielégítő környezet
Pakson adott, hiszen aki kilátogat a tórendszerhez, gyönyörű, rendezett infrastruktúrával
találkozhat, a szervezés minden versenyen kiváló. Komáromi Gergő a feltörekvő, ifjú
generáció tagja az Atomerőmű
Horgászegyesületnél, legjobb
eredménye 2003-ban volt, akkor a megyét képviselő csapatban az országos csapatbajnokságon harmadik helyezést ért

el. – Általános iskolás korom
óta horgászom, akkor egy
szakkörön ismerkedtem meg a
sporttal. Az egyesületnél már
komolyabban foglalkozunk a
pecázással – tette hozzá a versenyző. A megmérettetés kétnapos volt, délelőttönként zajlott, az eredményhirdetést a
második nap délutánján rendezték. Az Iparági Horgászversenyen az első osztályban a
paksi Schaffer Károly másodikként zárt, míg a társaságok
között a Paksi Atomerőmű
Horgászegyesület első számú
egylete első helyen végzett.
Faller Gábor

Bronz Brazíliából
Bor Barna és Csoknyai László, az Atomerőmű SE cselgáncsozói Brazíliában először Rio de Janeiróban, az
olimpiai kvalifikációs Grand
Slam versenyen léptek tatamira. A 81 kg-os súlycsoportban Csoknyai első mérkőzésén chilei ellenfelét
ipponnal verte. A következő
összecsapáson a világ- és
Európa-bajnok orosz Ivan
Nifontovval szemben nagy
meccsen, egy wazaari értékű
akcióval maradt alul, és helyezetlenül zárt.
Bor Barna a +100 kg-osok
között az első meccsen egy
argentint győzött le yukóval.
A következő körben az orosz
Sterkovot ipponnal verte és

bekerült a legjobb négy közé.
A döntőbe jutásért a brazil
Hernandeztől kikapott és a 3.
helyen végzett. A következő
állomás Sao Paulo volt, ahol
az olimpiai kvalifikációs sorozat részét képező Világkupa viadalt tartották. Csoknyai
László a vigaszágon eljutott a
bronzmérkőzésig, de brazil
ellenfelétől kikapott, és az
ötödik helyet szerezte meg.
Bor Barna először brazil,
majd román ellenfelét verte.
Az elődöntőben egy újabb
brazil következett, akitől vereséget szenvedett. A bronzmeccsen kubai ellenfelétől
kapott ki, és az 5. helyen zárta a viadalt.
-kj-

Kajak-kenu-hírek
Belgrádban rendezték a síkvízi
kajak-kenu Európa-bajnokságot. Az Atomerőmű SE-t Boros
Gergely képviselte a magyar
válogatottban. K-4 férfi felnőtt
1000 m-en a Kucsera, Vereckei
Ákos, Kammerer Zoltán, Boros
Gergely összetételű hajó a negyedik helyen végzett.
– Boros Gergőék a szegedi,
augusztus 17-21-i felnőtt gyor-

sasági világbajnokságon is így
négyen ülnek hajóba. Kozmann Gyuriék július 15-17-én
Szolnokon, a felnőtt magyar
bajnokság–felnőtt vb-válogatón C-2 500 m-en próbálják
meg kiharcolni a vb-indulás
jogát – mondta el Bedecs Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője.
-kovács-
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Ismét bajnokok
a paksi öregfiúk
A legfényesebb kupát hozta el a
Copa de Roses Tornáról a Paksi
Öregfiúk labdarúgócsapata. A
társaság 13. alkalommal szerepelt a spanyol tengerparton fekvő Roses műfüves pályáin.
A pünkösdi tornára induló 38
fős társaság ezúttal zürichi és
genfi városnézés után érkezett
meg Rosesbe. Baráti fogadtatás
és napsütéses szép idő várta a
paksi öregfiúkat. A sorsoláson
kiderült: négy mérkőzést játszik
a csapat. A város csodás stadionjában két műfüves pálya és késő
esti kezdés könnyítette a korosztályában vegyes, de annál elszántabb paksiak dolgát. Az első
mérkőzésen, amit nyújtott pályán játszottak, fordulatos hatvan
percet követően a paksi öregfiúk
6:4-re legyőzték az ukrán Urgant, majd másnap szintén villanyfényes összecsapáson, már

nagypályán, a jó erőkből álló
spanyol La Jonguerát 2:0-ra verték Izsák Lajosék. A két fárasztó
napot egy szintén strapás követte, miután a busz Barcelona felé
vette az irányt, ahol egynapos élménytúrán vett részt a társaság.
Még két meccs várt a szeniorokra, a spanyol Girona ellen az
utolsó percben bekapott büntető
a helyiek javára billentette a mérleget, de a negyedik mérkőzésen
az ukrán Yarkowitza ellen elegendő volt az egy pont is a tornagyőzelemhez, amit 4:4-es eredmény formájában realizált is a
Sipos József vezette csapat. A
látványos, tűzijátékkal színesített
záróünnepségen átvett első helyért járó serleg és az elmúlt 13
évben megszerzett dobogós helyezések azt bizonyítják, hogy a
paksi öregfiúkra számíthatnak a
szervezők.
-Titti-

2011. július 8.

Maratoni
kosármeccs
Az Atomic Boys kosárlabdaszurkolói csoport tagjai mindig
kitalálnak valamit. Szerveztek
már horgászversenyt, közös
disznóvágást, a városi szabadtéri kosárpályákat is rendbe szedték, de a település szebbé tételében is élen járnak. Ezúttal olyan
dolgot műveltek, melyhez a legjobban értenek, kosárlabdáztak,
mégpedig 2011 percen keresztül. A pirosak a kékek ellen, a
formációkat egyenként négy
csapat alkotta, melyek óránként
váltották egymást. – Elsősorban
fizikálisan készültünk az eseményre, ami pihenésből állt, hiszen a városi bajnokság küzdelemsorozata igen kimerítő volt.
Lelkesek vagyunk, az első mérkőzések után még jól érezzük
magunkat. Csodaszerek természetesen vannak, így a különböző izomlazítók, a pezsgőtablet-

ták, és a folyadékbevitelre is
odafigyelünk – mondta el Szegi
Mihály, a szurkolói csoport vezetője. A nyolc csapat egy kivételével – ők vidékről érkeztek –
mind a városi amatőr kosárlabda bajnokságban játszik. A Bokatörők elnevezésű alakulatban
pattogtatott Gondos Viktor, aki
elárulta, különösképpen nem
készültek az eseményre. – Baráti társaság a miénk, sokat játszunk együtt kint az utcán. A
városi bajnokságban az alsóházat megnyertük. Jó gyakorlás
ez nekünk, így még jobban
összeszokhatunk, és jövőre
még komolyabb célokért küzdhetünk az amatőr sorozatban –
tette hozzá a kosárlabdázó. A
piros-kék derbit végül az előbbiek 3023-2883-ra nyerték.
Folytatás jövőre, újabb perccel
megtoldva.
röné

Postaládánkból

Egy földön, egy hazában
Évadzáró kiránduláson vettek
részt június 18-án, szombaton a
paksi városi művelődési központ
könyvtárában működő irodalmi
önképzőkör, filmklub és népdalkör, valamint a paksi kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai.
A megyénkben már 65 éve
együtt élő bukovinai székelyek
és tolnai svábok nyomában
Kakasdon, Nagymányokon és
Kismányokon járt a 41 fős csapat. Kakasdon Barabásné Elvira
bemutatta a Makovecz Imre tervezte faluházat, melybe az öt kitelepült bukovinai székely falu
emlékére emelt öt székelykapu
alatt lehet bejutni. A Pakson is
jól ismert Sebestyén István népművész pajzán meséit, dalait
hallgatva, házi készítésű mákosdiós és kakaós kalácsot, helyi
bort fogyaszthattak a paksi ven-

dégek, aztán a gazdagon berendezett tájház kiállítását végigjárva ismerkedhettek meg a két
népcsoport tárgyi emlékeivel.
Nagymányokon a helyi kisebbségi önkormányzat elnökének,
Stallenberger Józsefnek szíves
kalauzolásával bejárták a falu
központját, megtekintették a barokk templomot, benne az egyedülálló Hősök Könyvét (mely a
történelem viharaiban elhunyt
helybeliek emlékét örökíti meg),
a felújított kápolnákat, az újra
nyitott bányahelyet. A főút melletti tájházban csodára leltek: a
minden részletében felújított,
korhűen visszaépített, több ezer
darab, helyben gyűjtött tárggyal
berendezett hagyományos, kétszoba-konyhás sváb lakóházban
nézelődve úgy érezhették magukat, hogy a háziasszony csak kiment magot szórni a csirkéknek

és máris visszatér. A meglepetések azonban ezzel nem értek véget. Az udvaron népviseletbe öltözött fiatalok gyülekeztek, akik
aztán Schnetzné Orbán Andrea
vezetésével hamarosan táncra is
perdültek. A helyi fúvószenekar
tagjai a táncszünetekben sem
hagytak fel a muzsikálással. A
viseletbemutató ugyancsak próbára tette a táncban már amúgy is
kimelegedett fiatalokat. A paksi
vendégek ámulva nézték a dédnagymamától maradt barna női
ünneplőt, a fekete menyasszonyi
ruhát, a felvirágozott, báli legénykalapot, kötött pacskert és
még számtalan gyönyörű ruhadarabot. Közben házi nyújtott rétessel és borral kínálták a „megfáradt” turistákat. (A néptánccsoport vezetője búcsúzásnál bevallotta, hogy ez volt az első vendégfogadásuk.)

A csaknem háromórás program
után Kismányok felé vette útját a
csoport, ahol Csillag Etelka nővér bemutatta a székely templomot. Az 54 éve Kismányokon
élő
kedvesnővér-pedagógus
nagy szeretettel beszélt az építkezésről, arról, hogyan fogott
össze a vegyes lakosú és vallású
falu minden lakója, hogy elkészülhessen messze földön híres,
székelykapus szentélyű templomuk.
A hazaúton előkerültek a dalosfüzetek, kották és csak úgy zengett a sok szép népdaltól az autóbusz.
Nem mentünk messzebb hatvan kilométernél, mégis páratlan
csodákra leltünk. Most átadjuk
hírét mindazoknak, akik maguk
is szeretik és még jobban meg
akarják ismerni szülőföldjüket.
Gutai Júlia könyvtáros
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Gróf Evelin
a TV2
szépségversenyén
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Moziműsor
Július 10. (vasárnap) 20 óra
A KARIB TENGER
KALÓZAI:
ISMERETLEN VIZEKEN

amerikai film
Július 15. (péntek) 18 óra
RIO
Fotó: Molnár Gyula

amerikai animációs film
Július 17. (vasárnap) 20 óra
X-MEN:
AZ ELSŐK!

amerikai akciófilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255
Fotó: tv2.hu

(x)

Bejutott a TV2 csatorna nyári
megashow-ja, A Szépségkirálynő döntőjébe Gróf Evelin. A
Vak Bottyán Gimnázium 11. évfolyamos diákja 17 esztendős, a
legfiatalabb versenyző a huszonnégy fős mezőnyben. A döntőt
július 14-én tartják, addig smsben és facebookon lehet szavazni Evelinre, akinek első célja,
hogy elkerülje a kiesést, hiszen
négy lánytól még a televíziós
produkció előtt búcsúznak.
Amúgy – mint minden nevező –
természetesen ő is a koronáért
megy, olyannyira, hogy azt meg
sem tudta mondani, milyen díjakért folyik a harc. A paksi lány
a több mint kétezer jelentkező
egyikeként jutott túl több fordulón olyan ismert személyiségek
alkotta zsűri döntése nyomán,
mint Andy Vajna, Hajdú Péter,
Kasza Tibor.
A július 14-i műsorig négy
aldöntőt rendeznek, ezek
győztesei védettséget élveznek, nem kerülhetnek a négy
távozó lány közé. A közönségszavazatoknak nagy jelentősége van, mert kieső pozícióba kerülhet az, aki kevés voksot kap. Éppen ezért Gróf Evelin nagyon számít a paksi és
Tolna megyei szurkolókra, hiszen ebből a térségből ő az
egyetlen induló.
-vida-

IDÉN IMMÁR HATODIK ALKALOMMAL szervezték meg június 24-25én a paksi Harmonikafesztivált a városi művelődési központban és az
evangélikus templomban. A szakmailag egyedi hazai rendezvényre
idén nyolc ország harmonikásai gyűltek össze, több mint 40
versenyző hat kategóriában mérhette össze tudását. A kétnapos esemény minden előadása telt ház előtt zajlott.

Pakson, Ifjúság úton
40,2 m2-es, részben
felújított, 1 lakószobás
panellakás eladó.
Érdeklődni:
06-20/530-2877,
06-20/466-0769.

Napi hírek,
friss információk
a városból:
www.paksihirnok.hu

Harkányban kétszobás,
külön bejáratú, hangulatos
apartmanok kiadók az
Elizabet apartmanházban.
Üdülésicsekkelfogadó hely!
Érdeklődni: 06 20 334-8558

Egyénre szabott

angol,
spanyol,
francia

Paksi Hirdetőiroda

nyelvórák
az Óvárosban

Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

Üzleti és műszaki
szaknyelv is
20/25 13 339
30/911 58 45

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992

A TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

ELADÓ INGATLANOK
– Pakson, a Szedres utcában 2 szobás, földszinti lakás eladó. 8,8 M Ft.
– Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
– Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás,
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.
Irányár: 7,8 M Ft
– Pakson, a Május 1. utcában eladó 3 belterületi telek a 26. számú ház mellett. 1070 m2,
1280 m2 és 1140 m2.

Dániel apartman
Harkányban apartman kiadó
a fürdőtől 50 méterre 2+1 fő részére.
A kis lakrész teljesen felújított.
Üdülési csekket is elfogadunk!
Érdeklődni:06 20 433-7410.
E-mail: pach.e@freemail.hu

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2–80 m2).
Érdeklődni:
30/9372-668,75/511-252.
– Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba,
összkomfortos családi ház nagy terasszal, szép
kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.
– Pakson, az Árnyas utcában 2. emeleti, két és
fél szobás lakás eladó. Ár: 9,1 M Ft.

Ingatlanok értékbecslése,
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
FIGYELEM!
Most csökkentheti
vállalkozásának
számlavezetési költségeit.
Válassza
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
„MIDI” vagy „MINI” számlacsomagját,
s akár havi 10 Ft számlavezetési díj
mellett is vezetheti
vállalkozásának számláját.
A részletekről érdeklődjön
a Takarékszövetkezet
paksi kirendeltségein.

Napszemüvegvásár
a Lens Optikában!
Napszemüvegek
40%-os kedvezménnyel
a készlet erejéig.

Lens Optika
Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

VILLA
DOCTORIS
MEDICI

TUD JOBBAT?

Magánrendelő és diagnosztikai komplexum

Az idén ötvenéves

A XXI. század
eszközös
diagnosztikája
várakozás nélkül!
Nyelőcső-, gyomor-, vastagbéltükrözés,
kapszulaendoszkópia, refluxdiagnosztika,
helicobakter 13c-urea kilégzési teszt,
h2 kilégzési teszt, labor-,
ultrahangvizsgálatok

GASZTROENTEROLÓGIAI RENDELÉS
dr. Király Ágnes Ph. D., Med. Habil.
Véres székletürítés, hasfájás, puffadás, hasmenés, székrekedés,
refluxbetegség, gyulladásos bélbetegség, epe-, májbetegségek
kezelése, proctológia

Bejelentkezés: +36 30 443 5259
www.doctorismedici.hu
Pécs, Damjanich J. u .26

ötvennapos
lakossági folyószámla lekötésre

évi 7%
betéti kamatot
(EBKM 7,00%) kínál
– folyamatosan kedvező hozamok,
– összeghatártól függetlenül,
– meglévő ügyfeleinknek is.
Paks, Villany u. 4.
75/511-240
Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Egyszeri lekötésű lakossági számlabetétekre. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

